
ความก้าวหน้าของวชิาชีพอาจารย์และ    
แนวทางการพฒันากรอบมาตรฐานวชิาชีพ

ด้านการสอนของ มทส
โดย 

ศาสตราจารย์ ดร.วจิติร  ศรีสอ้าน



I 
หลกัการ
และเหตุผล

สถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรทางวชิาการ

ใช้วชิาการเป็นปัจจยัส าคญัของการท าภารกจิ 
จงึต้องมีความเป็นเลศิทางวชิาการ (Academic 
Excellence) 

ภารกจิหลกั คือ การสร้างคน (แรงงานความรู้) 
และการสร้างความรู้สู่ความเป็นเลศิ เพ่ือ
ขบัเคล่ือนการพฒันาสังคม ให้พึง่ตนเองได้ 
พฒันาได้และแข่งขนัได้

การสอน (Teaching) และการวจิยั (Research) จงึ
เป็น 2 ด้าน ของเหรียญอนัเดยีวกนั
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ภารกจิด้านการสอนเป็นภารกจิทีส่ถาบันอุดมศึกษา ทุกแห่ง
ต้องท า เพราะการสอนดีมีคุณภาพจะท าให้มีนักศึกษามาก     
กจ็ะท าให้เกดิความมั่นคงและสามารถให้บริการด้านอ่ืนได้
เต็มที่ด้วย 

ววิฒันาการของการสอนจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูผู้เรียน
ในห้องเรียนสู่ระหว่างครู+ผู้สนับสนุนการเรียนรู้+ส่ือและ
แหล่งวทิยาการเป็น BLENDED TEACHING + 
LEARNING ENVIRONMENT

I 
หลกัการ
และเหตุผล

กระแสการเรียนการสอนในศตวรรษที ่21 เน้นผลลพัธ์และ
ทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (LEARNING OUTCOME)
คณาจารย์และผู้สนับสนุนการเรียนรู้จึงต้องมี “สมรรถนะ
ด้านความเป็นครู” ตามมาตรฐานวชิาชีพครู
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II
การสอนใน
ฐานะวชิาชีพ

ช้ันสูง

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในระดบัต ่ากว่าปริญญา 
เป็นวชิาชีพช้ันสูง (PROFESSION) ที่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ยกเว้น คณาจารย์และ
ผู้บริหารในระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญา
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การพฒันาคณาจารย์ซ่ึงเป็นนักวชิาการตามศาสตร์
วชิาชีพของตนเพ่ือเพิม่ “สมรรถนะด้านความเป็น
ครู” ในระดบัอุดมศึกษา

ศึกษาเพิม่เตมิจากหลกัสูตรด้านครุศาสตร์หรือ
ศึกษาศาสตร์

การฝึกอบรมเพิม่เติมขณะท า
หน้าที่ (IN-SERVICE 
TRAINING) เน้นหลกัสูตร
ระยะส้ัน

มหาวิทยาลยั
จัดเอง 

หน่วยงาน
ภายนอก
จัดบริการให้

II
การสอนใน
ฐานะวชิาชีพ

ช้ันสูง
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การพฒันากรอบมาตรฐานวชิาชีพด้านการสอนและ
การสนับสนุนการเรียนรู้ขององักฤษ (UK 
PROFESSIONAL STANDARDS FRAME 
WORK : UKPSF) โดยสถาบันการอุดมศึกษา 
(THE HIGHER EDUCATION ACADEMY) 

จดัหน่วยงานกลาง
เพ่ือพฒันา
คณาจารย์อย่าง
ต่อเน่ือง

สมาคมเครือข่ายวชิาชีพ
อาจารย์และองค์กร
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (ควอท) เพ่ือพฒันา
อาจารย์มืออาชีพ

หน่วยงานกลางใน
มหาวิทยาลยั

II
การสอนใน
ฐานะวชิาชีพ

ช้ันสูง
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III
HEA 

& 
UKPSF

ร่วมกบัสถาบันอุดมศึกษา จดัฝึกอบรมและ
ประเมินคุณภาพการสอนและก าหนด
วทิยฐานะของผู้ผ่านการประเมิน 
(DESCRIPTORS)

ตั้งขึน้ใน ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) เป็น
หน่วยงานอสิระระดบัชาติในสหราชอาณาจกัร
ได้พฒันากรอบมาตรฐานวชิาชีพ
ระดบัอุดมศึกษา UKPSF เพ่ือประเมินและ
รับรองหลกัสูตรการพฒันาคุณภาพการสอน
ของคณาจารย์
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ความเป็นคน 
(Person)
: รับผดิชอบ ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเข้าใจ 
ใส่ใจ มีจติส านึกและ
มีส่วนร่วมใน
การพฒันาองค์กร

สู่การเป็น
อาจารย์
มืออาชีพ
3 มิติ

พฒันา
คณาจารย์

และ
ผู้สนับสนุน
การเรียนรู้

ความเป็นนักวชิาการ 
(Scholar) 

ความเป็นครู
(Teacher)

III
HEA 

& 
UKPSF
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III มติิของกรอบมาตรฐานวชิาชีพ (PSF Dimensions)

The PSF
Dimensions

Areas of Activity 
Undertaken by 
teachers and 
supporters of 

learning in higher 
education

Core Knowledge
Need to carry out 

these activities 
appropriately

Professional Values
The manner in 
which coaching 

professionals should 
perform and carry 
out their learning 

and teaching 
activities
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UK Professional Standards Framework (PSF) 
for Teaching and Supporting Learning in Higher Education

Principal 
Fellow

Senior
Fellow

Fellow

Associate
Fellow

A 1: Design

A 2: 
Teach

A 3: 
Assess

A4:
Develop

Area of 
Activity

A5:
Engage

K 1: Subject

K 2: 
Methods

K 3: 
Learn

K 4: 
Technologies

K5:
Evaluation 

Core 
Knowledge

K6:

Quality 
Assurance

V.1 Respect

Professional 
Values V.2 

Participation

V.3 Evidence-
informed

V.4 
Acknowledge

4 
DESCRIPTORS

3 DIMENSIONS  
15 ACTIVITIES

A: 5

K: 6

V: 4
}

IV สาระส าคญั
โดยสังเขป
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V สาระส าคญัในแต่ละมติิ

มิติด้านกจิกรรม
(Areas of Activity)

มิติด้านความรู้หลกั
(Core Knowledge)

มิติด้านค่านิยมทางวชิาชีพ
(Professional Values)
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มิตด้ิานกจิกรรม (Areas of Activity)
A1 : ออกแบบและวางแผนกจิกรรมการเรียนรู้และ/หรือ

โปรแกรมการศึกษา
A2 : สอนและ/หรือสนับสนุนการเรียนรู้
A3 : ประเมินและให้ข้อมูลการป้อนกลบักบัผู้เรียน
A4 : พฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิผล และ

วธีิการทีส่นับสนุนนักศึกษาและการแนะแนว
A5 : เข้าร่วมในการพฒันาวชิาชีพอย่างต่อเน่ืองในด้านรายวชิา/

สาขาวชิาและวทิยาการการสอน การวจิยั ความเป็น
นักวชิาการ และการประเมินผลการปฏิบัติทางวชิาชีพ
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มิตด้ิานความรู้หลกั (Core Knowledge)
K1 : สาระรายวชิา
K2 : วธีิการทีเ่หมาะสมส าหรับการสอน การเรียนรู้และการประเมิน

ในสาระรายวชิาและทีร่ะดบัของหลกัสูตรวชิาการ
K3 : นักศึกษาเรียนรู้อย่างไร ทั้งโดยทัว่ไปและภายในสาระของ

รายวชิา/สาขาวชิา
K4 : การใช้และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยกีารเรียนรู้ทีเ่หมาะสม
K5 : วธีิการประเมินประสิทธิผลของการสอน
K6 : ความเกีย่วข้องกบัการประกนัคุณภาพและการปรับปรุง

คุณภาพส าหรับการปฏิบัตทิางวชิาการและวชิาชีพเน้นการ
สอน
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มิตด้ิานค่านิยมทางวชิาชีพ (Professional Values)
V1 : ค านึงถงึผู้เรียนเป็นรายบุคคล และความหลากหลายของ

ชุมชนการเรียนรู้
V2: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและความ

เท่าเทยีมด้านโอกาสของผู้เรียน
V3 : ใช้แนวทางข้อมูลเชิงประจกัษ์ และผลลพัธ์จาการวจิยั ความ

เป็นนักวชิาการและการพฒันาเชิงวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง
V4 : ให้ความส าคญักบัการด าเนินงานของระบบอุดมศึกษาใน

บริบททีก่ว้างขวางขึน้ และผลทีต่ามมาส าหรับการปฏิบัติเชิง
วชิาชีพ เพ่ือสนองตอบความต้องการของสังคม
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VI ระดบัวทิยฐานะ/กลุ่มเป้าหมาย/ตวัก าหนดคุณลกัษณะ
ระดบัวทิยฐานะ
รับรองโดย HEA

กลุ่มเป้าหมาย ตัวก าหนดคุณลกัษณะ 
(Descriptor)

Associate Fellow  นักวจิัยที่ต้องมีส่วนร่วมในการสอน เช่น 
นักศึกษาปริญญาเอก นักวจิัยหลัง
ปริญญาเอก

 อาจารย์ใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์การสอน
 บุคลากรสนับสนุนการเตรียมงาน

วชิาการ เช่น นักเทคโนโลยสีนับสนุนการ
เรียนรู้ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด นักพฒันา
ทรัพยากรการเรียนรู้

 นักวิชาการที่มีประสบการณ์ตามสาขา
วชิาชีพ ซ่ึงใหม่ต่อการสอนและ/หรือ
สนับสนุนการเรียนรู้

Descriptor 1
 มีผลส าเร็จอย่างน้อย 2 

ข้อใน A1-A5
 มีความรู้หลกัที่เหมาะสม

และมีความเข้าใจอย่าง
น้อย K1 และ K2
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ระดบัวทิยฐานะ
รับรองโดย HEA

กลุ่มเป้าหมาย ตัวก าหนดคุณลกัษณะ 
(Descriptor)

Fellow  นักวิชาการใหม่
 นักวิชาการและ/หรือผู้สนับสนุน

ที่มีภาระงานหลกัด้านการเรียน
การสอน

 นักวิชาการทีม่ีประสบการณ์ทาง
วชิาชีพ แต่ยงัใหม่ต่อ
ระดับอุดมศึกษา

 อาจารย์ที่มีภาระงานหลกัเน้น
ด้านการเรียนการสอน 

Descriptor 2
 มีผลส าเร็จใน A1-

A5
 มีความรู้หลกั K1-

K6
 มีค่านิยมทาง

วชิาชีพ V1-V4

15

VI ระดบัวทิยฐานะ/กลุ่มเป้าหมาย/ตวัก าหนดคุณลกัษณะ



ระดบัวทิยฐานะ
รับรองโดย HEA

กลุ่มเป้าหมาย ตัวก าหนดคุณลกัษณะ 
(Descriptor)

Senior Fellow  อาจารย์ทีม่ีประสบการณ์สูง สร้าง
ผลกระทบและมีความรับผดิชอบใน
การบริหารหรือการพฒันารายวชิา
และ/หรือหลกัสูตร

 อาจารย์พีเ่ลีย้งทีม่ีประสบการณ์ มี
หน้าทีใ่ห้ค าปรึกษาอาจารย์ใหม่

 อาจารย์ทีม่ีประสบการณ์สูง ทีม่ี
หน้าทีใ่ห้ค าปรึกษาด้านการสอนและ
สนับสนุนการเรียนรู้ในระดบัสถาบนั

Descriptor 3
 มีผลส าเร็จใน A1-A5
 มีความรู้หลกั K1-K6
 มีค่านิยมทางวชิาชีพ 

V1-V4
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ระดบัวทิยฐานะ
รับรองโดย HEA

กลุ่มเป้าหมาย ตัวก าหนดคุณลกัษณะ 
(Descriptor)

Principal Fellow  อาจารย์ที่มปีระสบการณ์สูงยิง่ และ/หรือ
อาจารย์อาวุโสที่มคีวามรับผดิชอบในวง
กว้างหรือเป็นผู้น าการวางแผนกลยุทธ์ด้าน
การสอนและสนับสนุนการเรียนรู้

 อาจารย์ที่รับผดิชอบต่อความเป็นผู้น าด้าน
กลยุทธ์ของสถาบนัและการวางนโยบาย
ด้านการเรียนการสอน 

 อาจารย์ที่ท าให้เกดิผลกระทบเชิงกลยุทธ์
เกีย่วกบัการสอนและการเรียนรู้ ในวงกว้าง
และมอีทิธิพลต่อสถาบนัการศึกษาอ่ืน

Descriptor 4
 มผีลส าเร็จใน A1-A5
 มคีวามรู้หลกั K1-K6
 มค่ีานิยมทางวชิาชีพ 

V1-V4
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VII การประยุกต์ PSF มาใช้ในประเทศไทย
สามารถน า PSF มาใช้เป็นกรอบมาตรฐานการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้  
เน่ืองจาก 
(1) การศึกษาระดบัอดุมศึกษามีความเป็นสากลสูง
(2) วทิยาการการสอนในศตวรรษที ่21 มีความเป็นสากลสูงเช่นกนั
(3) มีการประยุกต์ใช้ในหลายประเทศได้ผลดี
(4) มีมหาวทิยาลยัในประเทศไทย ได้ศึกษาและร่วมมือกบั HEA ทีจ่ะน า PSF

มาใช้ อาทิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี เป็นต้น
(5) การสอนระดบัอดุมศึกษา มีลกัษณะเป็นทมี และเป็น BLENDED 

TEACHING ระหว่างผู้สอน ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลยแีละ
แหล่งความรู้ การสอนทีม่ีคุณภาพจ าเป็นต้องมีกรอบมาตรฐานและใช้เป็น
แนวทางการพฒันาผู้สอนและผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตามแนว PSF

18



VIII แนวทางการพฒันากรอบมาตรฐานวชิาชีพด้านการสอนของ มทส.

มี 5 องค์ประกอบ 
(1) ก าหนดกรอบมาตรฐานวชิาชีพการสอนของ มทส. (SUT PSF)
(2) พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม
(3) จดัฝึกอบรมและประเมินคุณภาพการสอน
(4) ก าหนดวทิยฐานะของผู้ผ่านการประเมิน (DESCRIPTORS)
(5) การให้แรงจูงใจและการยกย่องแก่คณาจารย์และผู้สนับสนุนการเรียน 

(INCENTIVES & RECOGNITION)
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ความก้าวหน้าของวชิาชีพอาจารย์และ    
แนวทางการพฒันากรอบมาตรฐานวชิาชีพ

ด้านการสอนของ มทส
โดย 

ศาสตราจารย์ ดร.วจิติร  ศรีสอ้าน


